Licence: D2RY

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

A.1.

12 / 2017
00849961
OBEC KOZMICE

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám z důvodu
ukončení činnosti.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nové předpisy závazné od 1.1.2017 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou. S účinností od 1.1.2017 dochází ke změnám v rozpočtové
skladbě. Dne 30.12.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 463/2016, která s účinností od 1.1.2017 mění vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. U položek 1111, 1112, 1113
dochází ke změně názvu položky a mění se definice. Daně budou nově sledovány podle osoby, která podává daňové přiznání. Vzniká nové podseskupení 138 Daně, poplatky a jiná obdobná
peněžitá plnění v oblasti hazardních her. Zavádějí se nové položky 1381 až 1384 a zároveň se ruší položky 1351, 1352 a 1355. Ke změnám dochází v návaznosti na přijetí zákona o hazardních
hrách. Ostatní odvody z loterií a výherních hracích přístrojů budou pouze dobíhat. U položek, na které se zařazují investiční výdaje, dochází k doplnění náplně. K zásadním změnám dochází pouze
u věcných břemen a práva stavby. Vzniklo nové podseskupení položek 614 Nadlimitní věcná břemena a právo stavby a 512 Podlimitní věcná břemena. Vkládá se nový paragraf 2292 – Dopravní
obslužnost. Další změny v paragrafech jsou pro praxi ÚSC nevýznamné.
Novelizace zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla uveřejněna ve Sbírce zákonů částka 8/2017, rozeslána dne 6. února 2017 a přinesla změny týkající se
územních samosprávných celků:
1) Změna pojmu „Rozpočtový výhled“ na „Střednědobý výhled rozpočtu“,
2) Zveřejnění schváleného „Střednědobého výhledu rozpočtu“,
3) Zveřejnění schváleného rozpočtu,
4) Rozpočtové provizorium – změny,
5) Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření,
6) Zveřejnění schváleného závěrečného účtu.
S účinností od 1.1 2016 došlo ke změně vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů překládaných pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů
dobrovolných svazků obcí a dalších rozpočtů. Dle této vyhlášky obce a DSO sestavují výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M. Změna sestavování výkazu FIN 2-12 M je vyvolána skutečností, že od
1.1.2016 je možné účtovat účet 261 – Pokladna s rozpočtovou skladbou. Obec Kozmice zatím tuto možnost nevyužila.
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A.3.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky MSK.
Použité účetní metody: § 55 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Součásti ocenění dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku jsou zejména příprava a zabezpečení pořizovaného majetku, odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy, průzkumné, geologické, projektové a geodetické práce,
vyřazení stávajících staveb nebo jejich části, úhrada nákladů za přeložky, zabezpečovací práce. Při pořízení DHM účetní jednotka veškeré pořizovací náklady započítává do pořizovací ceny
majetku. § 57 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - součásti pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné. Zásoby účetní jednotka účtuje způsobem B v pořizovací
ceně. § 64 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku obce určeného k prodeji jsme k 31.12.2017 neuplatnili, protože účetní jednotka žádný majetek
neprodávala. V případě přeceňování majetku reálnou hodnotou určeného k prodeji se postupuje dle schválené Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. § 65 Vyhlášky č.
410/2009 Sb. - postup tvorby a použití opravných položek - obec vytváří opravné položky k pohledávkám 90 dnů po lhůtě splatnosti. Ke dni 31.12.2017 nebyla zaúčtována opravná položka k
pohledávce po splatnosti. § 66 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - odpisování majetku - odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou prováděny podle schváleného odpisového plánu.
Účetní jednotka odpisuje rovnoměrným způsobem. O účetních odpisech je účtováno měsíčně. § 67 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - postup tvorby a použití rezerv - ke dni 31.12.2017 účetní jednotka o
tvorbě a použití rezerv neúčtovala. § 69 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - metoda časového rozlišení - ke dni 31.12.2017 účetní jednotka použila metodu časového rozlišení nákladů při platbě pojistného
majetku obce. Náklady se zachycují do období, s nímž časově a věcně souvisí. Nevýznamné částky a opakující se platby nepřesahující částku 10.000,- Kč účetní jednotka časově nerozlišuje. § 70
Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - metoda kurzových rozdílů - ke dni 31.12.2017 nebyly realizovány žádné platby v cizí měně, proto účetní jednotka metodu kurzových rozdílů neúčtovala.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.

23.03.2018 8h 6m37s

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

5 029 071,70

4 380 861,50

150 451,30

164 262,30

4 878 620,40

4 216 599,20

911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
180 000,00
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956

23.03.2018 8h 6m37s

961
962
963
964
965
966
967
968

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

180 000,00
28 110,00

28 110,00

28 110,00

28 110,00

5 000 961,70

4 532 751,50

971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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A.5.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Netýká se naší účetní jednotky.

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

23.03.2018 8h 6m37s
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Informace podle § 66 odst. 6

Ke dni sestavení účetní závěrky nenabyl právní moci Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, který byl podán Katastrálnímu úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Opava dne 20.12.2017
(Kupní smlouva o koupi nemovité věci ze dne 4.10.2017 na nákup p.č. 106/2 o výměře 38 m2).

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

0.00

23.03.2018 8h 6m37s
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C.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

23.03.2018 8h 6m37s

BĚŽNÉ
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Netýká se naší účetní jednotky.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

23.03.2018 8h 6m37s

Netýká se naší účetní jednotky.
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

A.II.8.

(042) Informace o charakteru nedokončeného majetku k 31.12.2017: byly zahájeny stavební práce na stavbě "Suchý poldr v obci Kozmice". Z
důvodu stavby "Chodník Poručíka Hoši" na cizím pozemku bylo pořízeno geodetické zaměření parcely pro odkup pozemku od Českých drah.
Zpracována byla projektová dokumentace pro stavby "Cvičná běžecké dráha" na hřišti TJ Sokol Kozmice, "Přechod přes železniční trať" a
"Revitalizace zahrady MŠ". Pro plánovanou výstavbu "Hřiště s umělým povrchem" byla vypracována dokumentace pro vydání společného
územního a stavebního povolení. K umístění a instalaci "Zpomalovací semafory na silnici I/56" byla vypracována projektová dokumentace a
světelně technická studie. Pro výstavbu nového oplocení okolo starého hřbitova byla zpracována vizualizace a řešení oplocení. Z důvodu schválení
pořízení pozemků byly v měsíci říjnu 2017 podepsány dvě Kupní smlouvy o koupi nemovité věci na nákup pozemku p.č. 106/2 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 38 m2 a na nákup pozemku p.č. 317/2 zahrada o výměře 16 m2. Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí Kupní smlouvy o
koupi nemovité věci p.č. 106/2 byl podán 20.12.2017 a Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí Kupní smlouvy o koupi nemovité věci p.č.
317/2 proběhne až v roce 2018.

23.03.2018 8h 6m37s
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

B.I.2.

Od roku 2012 začala obec účtovat o hospodářské činnosti. Ke dni 24.5.2012 byla zařazena do majetku obce stavba Hygienické zařízení pro
autokemp ve výši 1 987 998,- Kč (částečně pořízena z dotace SZIF), kdy úhrada za používání sprch je prováděna vhozením mince v hodnotě 20,Kč do automatu umístěného před vstupem do sprchy. Podmínkou získání dotace bylo provozování stavby v rámci kompetence obce. Proto obec
byla povinna zřídit živnostenské oprávnění pro obor činnosti "Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu". Vznik oprávnění dne
2.7.2012. Účtování je zabezpečeno prostřednictvím položky 8901, kdy účetní operace nejsou zachyceny v rozpočtové skladbě. Položka 8901 je
určena pro obce, které nepřešly na sledování příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti na odděleném bankovním účtu.

23.03.2018 8h 6m37s

Částka
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

0.00

Účetní jednotka v roce 2017 není povinna sestavit tento výkaz.

23.03.2018 8h 6m37s

Částka
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

0.00

Účetní jednotka v roce 2017 není povinna sestavit tento výkaz.

23.03.2018 8h 6m37s

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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F.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Položka

Číslo

Název

G.I.
G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.

23.03.2018 8h 6m37s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

39 304,00
146 673,00
146 673,00

136 206,00
49 771,00
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G.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

140 957 246,66

38 007 377,00

102 949 869,66

102 742 494,98

82 780 055,76

20 202 348,00

62 577 707,76

62 414 686,76

43 293 635,65
4 717 429,00
10 166 126,25

13 820 705,00
2 292 644,00
1 691 680,00

29 472 930,65
2 424 785,00
8 474 446,25

29 719 882,97
2 520 065,00
8 087 860,25

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

23.03.2018 8h 6m37s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

11 834 665,74

11 834 665,74

8 854 756,14

4 575,20
4 721 180,88
7 046 215,38
62 694,28

4 575,20
4 721 180,88
7 046 215,38
62 694,28

4 575,20
1 789 080,88
6 998 405,78
62 694,28

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

20 718,00
20 718,00

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

23.03.2018 8h 6m37s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

MINULÉ
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K.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:
Číslo
sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu
avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu
poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

23.03.2018 8h 6m37s
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L.

XCRGUPXA / PXA (01012017 / 01012017)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:
Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a
nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13
14 a 15

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16,18,20,22

Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17,19,21,23

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

24
25 až 29

Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

23.03.2018 8h 6m37s
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